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mama kilka dni wcześniej ob-
chodziła14.urodziny.

Ania zapiera się, że dziecko
jest efektem miłości, jaka połą-
czyła ją z pięć lat starszym chło-
pakiem. Ania była normalną
dziewczyną, ani bardziej, ani
mniej zdolną od koleżanek
z klasy. Długo nikt nie wiedział,
że jest w ciąży. Bała się powie-
dzieć o tym rodzicom. Powie-
działatylkochłopakowi.Musiała
przerwać szkołę, bo nastolatka
w ciąży działa deprymująco
na koleżanki i kolegów z klasy –
usłyszała od dyrektora. Przyja-
ciele się od niej odwrócili, bo
trudnobyłojejdzielićichzainte-
resowania. Zamiast plotkować
zkoleżankami,walczyłazporan-
nymi mdłościami. Czuła się jak
trędowata.

Kiedy w końcu w domu
wszystko się wydało, gehenna
rozpoczęłasięnadobre.Rodzice
niepotrafilisobieporadzićzrze-
czywistością.

Zpomocąprzyszłababcia.To
ona chodziła z Anią do lekarza
isiedziałaprzyszpitalnymłóżku,
kiedywnuczcezbliżałsiętermin
porodu.Itoonabędziepomagała
dziewczynie w wychowaniu
dziecka.

Czy taka historia może mieć
szczęśliwe zakończenie? Ania
urodziła zdrowego chłopca.
Adrian dostał od lekarzy 10
punktów i ważył prawie trzy ki-
logramy. Na sali porodowej
zarękętrzymałAniępartner.Le-
karze byli zaskoczeni.

–Naporódrodzinnyniedecy-
duje się nawet wielu dojrzałych
ojców, a ten 19-latek pokazał, że
potrafi być ojcem – mówią.

Zabawawsłoneczko
Choć dla wielu to szokujące,
gimnazjaliści uprawiają seks.
Wśród uczniów dużą popular-
nością cieszą nawet wyuzdane
zabawy grupowe. Na nieco-
dzienny pomysłwpadliucznio-
wie z gimnazjum w Ostródzie.
Na prywatce zarządzili zabawę
w słoneczko. Dziewczynki
kładły się na plecach w kółku,
głowami do środka, a ich kole-
dzykolejnoodbywaliznimisto-
sunek. Wygrywał ten, który
skończył ostatni. Efekt? Pięć

gimnazjalistek zaszło w ciążę.
Takich szokujących historii

jest w gimnazjach Łódzkiego
zdecydowanie więcej.

–Zawszepodługichweeken-
dach i przerwach wakacyjnych
do poradni ginekologicznych
w Łodzi zgłasza się dużo nasto-
latek z infekcjami dróg rodnych
– opowiada jeden z lekarzy
w szpitalu im. Madurowicza. –
Zdarzało mi się spotkać nawet
uszkodzone narządy rodne, bo
dziewczynki eksperymento-
wały z różnymi przedmiotami.
To szokuje nawet lekarzy. Pa-
miętam jak trafiły do mnie trzy
nastolatkipodyskoteceszkolnej,
które współżyły bez zabezpie-
czenia i bały się ciąży. Przyszły
poreceptęnaleknaporonienie,
którydziałado72-godzinposto-
sunku.

Wiele oekscesachwiedząteż
nauczyciele. – Codziennie kilku
nauczycielipełnidyżurnaprzer-
wach. Zawsze sprawdzamy toa-
lety,bomłodzieżchodzitampa-
lić papierosy. Kiedy kogoś zła-
piemy, odsyłamy do dyrektora.
Któregośdniazamiastdymuza-
stałam zupełnie inny obrazek –
opowiada nauczycielka pol-
skiegowjednymzłódzkichgim-
nazjów. – Para gimnazjalistów
uprawiałaseksw szkolnejtoale-
cie. Bardzo się przestraszyli,
kiedy mnie zobaczyli. Zaczęli
nerwowo się ubierać. Za chwilę
zaczął się płacz i błaganie o dys-
krecję. Nie wiedziałam, co mam
zrobić. To był wstydliwy widok.
Nawetdlabelfraz20-letnimsta-
żemtobyłszok.

Para gimnzjalistów zamiast
na dywaniku u dyrektora wylą-
dowała na kozetce u szkolnego
pedagoga.

– Największym problemem
nastolatków jest brak edukacji
seksualnej – uważa dr Aleksan-
dra Robacha, wojewódzki kon-
sultant ds. seksuologii w Łodzi.
– Kiedy człowiek zaczyna inte-
resować się swoją płciowością
iseksualnościąpowinienotrzy-
mać kompendium wiedzy, jak
postępować. Niestety, w szko-
łach zamiast edukacji seksual-
nej są żarty na lekcjach, a w do-
machjesttotemattabu.Rodzice
powinni rozmawiać z dziećmi

o płciowości już w wieku kilku
lat. Potem dzieci same będą py-
tały.Dziękitemuuniknęlibyśmy
wielu nieplanowanych ciąż
w bardzo młodym wieku i zra-
nionych serc przez wczesne
współżycie bez miłości.

Ratunkujestemwciąży
W ostatnie wakacje na telefon
zaufania, prowadzony przez
grupy edukatorów seksualnych
Ponton,dzwoniłydziesiątkina-
stolatek przerażonych odkry-
ciem, że są w ciąży.

– Najmłodsza miała 14 lat.
Średnia wieku rozpoczęcia
współżycia wciąż się obniża,
a nie idzie za tym edukacja sek-
sualna – mówi Aleksandra
Józefowska, koordynator grupy
Ponton.–Nastolatkiwogólenie
zwracająuwaginazabezpiecze-
nie. Wiele dziewczyn myśli, że
podczas pierwszego stosunku
nie można zajść w ciążę, albo że
po spożyciu alkoholu plemniki
jej nie zapłodnią .

Nastolatki w województwie
łódzkim też coraz wcześniejde-
cydująsięnawspółżycie.Seksu-
olodzy uważają, że to wina
mody, jaka przychodzi do nas
z Zachodu. Chcemy czy nie ze
wszystkich stron jeseśmy bom-
bardowani erotycznymi treś-
ciami. Rzeczywistość filmowa
znacznie różni się od rzeczywi-
stości, bo na ekranie konse-

kwencjesąnaniby,awżyciuna-
prawdę.

–Młodziludzieulegająchwili
i mylą uczucia z ciekawością.
Poza tym w środowisku rówieś-
ników jest coraz większa presja,
której ulegają coraz młodsze
dzieci – uważa dr Aleksandra
Robacha – a 12, czy 13-letnie
dziecko nie jest rozwinięte ani
biologicznie, ani psychologicz-
nie.Choćobecnepokoleniedoj-
rzewa znacznie szybciej niż po-
przednie, to nie można mówić
opopędzieseksualnymu12-let-
niego dziecka.

Oficjalnestatystykidotyczące
inicjacji seksualnej nie są takie
straszne. Z badań wynika, że
Polki rozpoczynają współżycie
seksualne w wieku 19 lat, czyli
o rok później niż średnio w Eu-
ropie i o dwa lata później niż
Niemki, Brytyjki, Norweżki
i Czeszki. Najwcześniej zaczy-
nają współżyć Dunki – średnio
w wieku 16,6. Najpóźniej inicja-
cję seksualną przechodzą Tur-
czynki – średni wiek to 20,5
roku. Z badań Polpharmy, zrea-
lizowanych na przełomie 2009
i 2010 roku wynika, że średni
wiek inicjacji seksualnej Pola-
ków wynosi 18,8

– Trzeba jednak pamiętać, że
są to dane uśrednione. Wielu
młodych ludzi zaczyna współ-
życie dużo wcześniej, ale są też
tacy, którzy czekają z tym
napełnądojrzałość.Niestety,ta-
kich osób jest coraz mniej –
mówi dr Aleksandra Robacha.

Badania preferencji seksual-
nej pokazują jednak , że nasto-
latki są coraz bardziej otwarte
na seks. 80 procent dopuszcza
seks oralny. Część z nich robi to
nawet przed rozpoczęciem
współżycia.
W jednym z plemion afrykań-
skich kobieta, która ukończyła
15 lat, jest gotowa, żeby zostać
żoną. Mężczyzna musi mieć
skończone 18 lat. Oboje mają
obowiązek spłodzenia potom-
ków. Im szybciej i więcej tym le-
piej. W Azji lub Afryce nieletnia
ciężarna nikogo nie dziwi.
W Polsce jednak nikt nie jest
na to przygotowany ani młoda
matka,anijejrodzina,aniszkoła.

lnych dyskotek. Rzadko pamiętają o antykoncepcji, niektóre nie mają o niej zielonego pojęcia
Magazyn

„Średnia wieku
inicjacji w Łódzkiem
wciąż się obniża,
a nie idzie za tym
edukacja”

swszkolnychtoaletach

Z prof. Jarosławem
Kalinką, ordynatorem
oddziału perinatologii
w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym
im. Madurowicza
w Łodzi, rozmawia
Joanna Barczykowska
Czy ciąża u nastolatki jest
ciążą wysokiego ryzyka?
Tę kwestię trzeba rozgrani-
czyć. Dziewczyna, która ukoń-
czyła już 16 lat, jest biologicz-
nie rozwinięta do tego, by
zostać matką. Nie oznacza to
jednak, że jest do tego przygo-
towana psychicznie, bo ciąże

u młodocianych stanowią
problem nie tylko medyczny,
ale przede wszystkim społecz-
ny. Zupełnie inaczej jest
u dziewczyn, które nie skoń-
czyły jeszcze 16 lat. U nich nie-
wątpliwie bierze się pod uwagę
niedostosowanie organizmu.
Większość narządów jest jesz-

cze nierozwinięta. Poza tym
z nieplanowaną ciążą, zwłasz-
cza w tak młodym wieku,
wiąże się olbrzymi stres, który
może doprowadzić do przed-
wczesnego porodu. Młodocia-
ne matki, najczęściej się też
do porodu nie przygotowują.
Dojrzalsze kobiety na długo
przed zajściem w ciążę biorą
kwas foliowy, który ma zmini-
malizować ryzyko wystąpienia
wad u dziecka. Przy nieplano-
wanej ciąży tego przygotowa-
nia brakuje. Trzeba też pamię-
tać, że duża część młodocia-
nych matek żyje w złych
warunkach ekonomicznych
i ma niską świadomość zdro-

wotną. Do tego dochodzi też
alkohol, papierosy, a nawet
narkotyki. To ma negatywny
wpływ na zdrowie dziecka.

Czy ciąża w bardzo młodym
wieku może stanowić zagro-
żenie dla życia i zdrowia
matki?
Młode matki bardzo późno
zgłaszają się do lekarza, bo
długo starają się ukryć ciążę
przed otoczeniem. Większość
młodocianych zgłasza się
pomiędzy 16 a 21 tygodniem
ciąży, co może prowadzić
do komplikacji zdrowotnych.
Najczęstsze to poród przed-
wczesny, stany zapalne dróg

rodnych, infekcja dróg moczo-
wych i nadciśnienie tętnicze.
Młodociane matki często też
nie stosują się do wskazań
medycznych w czasie prowa-
dzenia ciąży.

Czy liczba ciąż u młodocia-
nych wzrosła drastycznie
w ostatnich latach?
Bardzo trudno mówić tu o sta-
tystykach. Do szpitala trafiają
dziewczyny, które zdecydowa-
ły się na urodzenie dziecka.
Nie wiemy jednak, ile dziew-
czyn zdecyduje się na usunię-
cie dziecka. O tych przypad-
kach nikt nie mówi. Na pewno
widać brak edukacji seksualnej

w szkole, przez co nastolatki
decydują się na współżycie
w bardzo młodym wieku. Czę-
sto z przypadkowymi partne-
rami. Patrząc na dane z Polski,
liczba młodocianych matek
jest niższa niż na Zachodzie,
ale musimy pamiętać, że spo-
łeczeństwo np. Wielkiej Bryta-
nii składa się z wielu kultur,
w których wczesne macie-
rzyństwo jest częścią tradycji,
a nie przypadku. W szkołach
powinna być prowadzona
edukacja seksualna, bo anato-
miczna gotowość do współży-
cia nie oznacza dojrzałości
emocjonalnej.
Rozm. Joanna Barczykowska
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Sama popełniałam w życiu błędy
i niestety nie ustrzegłam przed nimi córki
a Pani Ewa z Łodzi została
mamą w wieku 19 lat. To
było planowane dziecko,
na które czekali razem
z mężem, ale dla córki
chciała innego życia. Los
zdecydował jednak za nią.
Kiedy Sylwia skończyła 18
lat, oznajmiła mamie, że
jest w ciąży. Marzenia pani
Ewy legły w gruzach, ale
obie kobiety zyskały coś
znacznie cenniejszego...
w ich domu pojawił się mały
Kacper. Pani Ewa chce opo-
wiedzieć innym swoją histo-
rię, w której łzy i złość prze-
platają się z radością.
Wygrała jednak matczyna
miłość. Łodzianka nie chce
pokazywać twarzy, bo wiele
wątków jest dla niej zbyt
osobistych.
- Nasze życie nie było usłane
różami. Czasem myślę, że
problemami moglibyśmy
obdzielić kilka rodzin, ale zaw-
sze wygrywała rodzina i tym
możemy się szczycić. Urodzi-
łam Sylwię, kiedy miałam 19
lat, ale to była planowana
ciąża. Byłam bardzo dojrzałą
dziewczyną. Zaczęłam praco-
wać już jako 15-latka, przez co
ukończyłam tylko szkołę pod-
stawową. Choć nigdy nie żało-
wałam tego, że mam Sylwię,
dziś oddałabym wszystko,
żeby zmienić swoje życie. Naj-
bardziej żałuję, że nie uczyłam
się dalej, że nie poszłam choć-
by do technikum. Dziś miała-
bym zupełnie inne możliwości
i pewnie znalazłabym lepszą
pracę. Życie doświadczyło
mnie szczególnie. Młodo
zmarli moi rodzice, a wczesne
rodzicielstwo nałożyło na
mnie i na męża wiele obowiąz-
ków. Nie wytrzymaliśmy próby
czasu i musieliśmy się roz-
wieść. Wtedy myślałam tylko
o tym, żeby moja córka miała
lepiej. Marzyłam, że kiedyś
pójdzie na studia i że zostanie
w życiu kimś ważnym. Córka
bardzo szybko zaczęła czytać
i pisać, dlatego ayłam pewna,

że z nauką będzie jej dobrze
szło. Ale Sylwia nie była
łatwym dzieckiem. Nie chciała
się uczyć, bardzo wcześnie
zaczęła się spotykać z chłopa-
kami, przez co przerwała
naukę i nie ukończyła nawet
gimnazjum. Chodziłam z Syl-
wią do psychologa, ale to nie
pomagało nam się dogadać.
Ostrzegałam córkę przed kon-
sekwencjami, jakie mogą
przynieść kontakty z chłopca-
mi. W naszym domu seks nie
był tematem tabu. Mówiłam
Sylwii, żeby uważała, żeby się
zabezpieczała, ale to wszyst-
ko na nic. Któregoś dnia córka
przyszła do mnie i powiedzia-
ła spokojnie : „Mamo spóźnia
mi się okres, chyba jestem
w ciąży”. To był dla mnie szok.
Mieszkamy we dwie na 20
mkw. W domu nigdy się nie
przelewało, ale nawet przez
moment nie pomyślałam,
żeby tego dziecka mogło nie
być. Choć kilka osób sugero-
wało nam aborcję, nawet nie
chciałam o tym słuchać. Pie-
niądze na maluszka zawsze
się znajdą, a wnuka kocham
jak nikogo na świecie. Martwi-
łam się tylko o Sylwię: Jak
sobie poradzi? Czy będzie
umiała być matką? Przez
macierzyństwo Sylwia bardzo
dojrzała. Kiedy patrzę na
córkę, która przytula i całuje
Kacperka, widzę zupełnie inną
dziewczynę niż jeszcze dwa
lata temu. Ona naprawdę
kocha to dziecko, a oboje wie-
dza, że mogą na mnie liczyć.
Czasem, kiedy o tym myślę,
zastanawiam się czy za bar-
dzo nie pobłażałam córce, ale
jako matka nie potrafiłam ina-
czej. Kacperek jest teraz dla
mnie największym skarbem.
Na początku nawet starałam
się mu matkować, ale teraz
ustąpiłam miejsca córce.
Mam tylko nadzieję, że Sylwia
ułoży sobie życie i jeszcze
będzie chciała w życiu udo-
wodnić, że coś osiągnie.
Opr. Joanna Barczykowska

Młode dziewczyny długo ukrywają ciąże


